SWK6
Underhåll
och garanti

OM DIN VÄV
SWK6 är en mikroperforerad väv med mycket goda egenskaper när det gäller värme-,
sikt- och akustikkomfort.
SWK6 är framtagen för inom- och inomhusbruk och har en unik beständighet mot
revor. Den passar för en rad solskydds- och akustiklösningar.
SWK6 kan tryckas och är helt anpassningsbar.

ANVÄNDNINGSREKOMMENDATIONER
SWK6 lämpar sig för användning såväl inomhus som utomhus. Du bör inte få några
problem förutsatt att du följer dessa rekommendationer:
Solskydd utomhus
• 

> Kontrollera när du tar emot SWK6 att den är sträckt och inte nöts mot den
omgivande strukturen. Detta gör att väven inte slits ut i förtid och förhindrar
vattenansamlingar när det har regnat.
> Den kan användas när det regnar men bör inte rullas in under någon längre
period när den är fuktig. Om du måste rulla in den när den är våt bör du rulla

ut den igen inom 48 timmar så att den får torka.
> Följ vindklassningen från tillverkaren av den färdiga produkten.
> Undvik att laga mat under din väv. Fett matos kan med tiden sätta sig på
vävens yta och orsaka smutsfläckar och mögel.
> SWK6 kan bli mindre sträckt och hänga ned något vid användning. Om så
är fallet kan en specialist justera spänningen och återställa väven så att den blir
tillräckligt plan igen.
> Kontrollera då och då upprullningsförmågan och se till att mekaniken fungerar
korrekt. Detta gör att det bildas färre veck. Visuella skavanker påverkar dock
inte vävens grundläggande solskyddsegenskaper.
Akustiklösningar
• 

> SWK6 uppfyller alla de krav som ställs enligt standarden EN14716 avseende
brandbeständighet, dimensionell stabilitet efter exponering för värme och fukt
samt beständighet mot svampangrepp.
> Undvik att människor och möbler oavsiktligt och/eller permanent kommer i
kontakt med SKW6 för att förhindra att den deformeras över tid. Använd aldrig
väven som stöd.

STANDARDRENGÖRING
SWK6 är framtagen för att stå emot hårt väder och klimatpåverkan.
Rengör SWK6 regelbundet för att den ska bibehålla sin effektivitet.
Solskydd utomhus
• 

> En visuell kontroll bör göras årligen med särskild vikt på att:
- Inga revor eller slitskador finns vid kanterna, inuti väven, på leder eller
sömmar
- Inga tjocka avlagringar från växter eller djur finns på väven
> Väven måste rengöras en gång om året enligt följande:
- Rulla ut SWK6 helt
- Ta bort damm med en mjuk borste eller dammsugare
- Tvätta väven med såpvatten med 10 % utspädning och temperatur 20°C
- Skölj med rent vatten
- Upprepa rengöringen vid behov
- Låt väven lufttorka
- Rulla in SWK6 när den har torkat

Akustiklösningar
• 

> Ta bort damm regelbundet, exempelvis fyra gånger om året, med en

dammsugare på låg effekt för att förhindra att ett dammlager byggs upp
> Gör en mer noggrann rengöring en gång per år, beroende på vävens
användningsförhållanden:
- Tvätta väven med såpvatten med 10 % utspädning och temperatur 20°C
- Skölj med rent vatten
- Upprepa rengöringen vid behov
- Låt torka

FLÄCKBORTTAGNING
Envisa fläckar kan tas bort med en specialprodukt, till exempel TEX’AKTIV CLEAN,
som rekommenderas av DICKSON CONSTANT. Skölj noga efter användning.


OTILLÅTNA

KONTAKTMEDEL
OCH RENGÖRINGSMETODER

Rengörings-metod

Organiska kemiska
produkter

Oorganiska kemiska
produkter

Skurpulver

Aceton - bensin - bensen

Ammoniak - salpetersyra

Slippasta

Toluen - trikloretylen

Blekmedel - ättiksyra

Slipvätskor

Perkloretylen

Svavelsyra

Slipsvamp

Kerosen - terpentin olja

Soda - kaustiksoda

Tryckånga

Eldningsolja och liknande

Saltsyra

STANDARDGARANTI
DICKSON CONSTANT lämnar garanti för SWK6 under 5 år från markisens inköpsdatum och under följande villkor:
VI GARANTERAR:
- Dragstyrka motsvarande minst 100 daN/5 cm i varp och 60 daN/5 cm i väft enligt standard EN 13561
- Brandskyddscertifiering – beoende på produktområde: M1 eller M2 - NF 92503 / B1: DIN 4102 / C1: UNI 9176 / Classe
1: UNE-EN 13773:2003) / Euroclass Bs2d0 (EN 13501-1) (brandskyddscertifikat tillgängliga)
- Färgbeständighet mot UV-strålning: minst 4/5 (1 000 timmar), Klass 3 eller 4 beroende på färgerna och enligt standarden
EN 13561
- Byte av defekta längdmeter av vävar exklusive alla andra eventuella kostnader eller former av kompensation.
Garantin omfattar endast väl underhållen väv under normala användnings- och miljöförhållanden.
All reklamation måste sändas inom 10 dagar från att defekten uppdagats, tillsammans med inköpsfakturan, per rekommenderat
brev med leveransbekräftelse till återförsäljaren där inköpet skedde.
Väven ska hållas tillgänglig för experter hos DICKSON CONSTANT eller dess försäkringsbolag. Ersättning eller återbetalning
av reklamerad vara innebär inte att garantitiden förlängs.
DENNA GARANTI OMFATTAR INTE:
- Andra delar av markisen än den väv som är tillverkad av Dickson Constant
- Skador i form av marmorering, prägling eller veck inom de gränser som anges i våra tekniska datablad (se ytterligare
teknisk information)
- Defekter som härrör från vävens ålder eller normalt slitage utöver standard EN 13561
- Skador kopplade till installation, miljöförhållanden eller användning som avviker från normala förhållanden, yrkesmässig
användning, standarder föreskrivna av DICKSON CONSTANT eller vävens avsedda användningsområden
- Reparation av skador i väven som uppkommit genom olyckshändelse eller underlåtenhet som ej kan tillskrivas DICKSON
CONSTANT eller på grund av force majeure.
UTTRYCKLIGEN UNDANTAGNA ÄR SKADOR SOM UPPKOMMIT PÅ GRUND AV:
- Bristfälligt underhåll eller användning av olämpliga produkter eller verktyg: det är inte tillåtet att använda rengöringsmedel,
kemiska produkter eller lösningar, skrapor eller andra verktyg som kan skada vävens yta
- Blixtnedslag eller onormala klimat- eller miljöförhållanden
- Luftföroreningar eller växtsjukdomar (alger, mossa osv.)
- Nedsmutsning orsakad av djur
- Felaktig montering eller hantering av användaren, exponering för diverse produkter, applicering av föremål på väven,
fallande föremål, stötskador, transportskador, vandalism, brännmärken efter cigaretter eller andra värmekällor, eld.
Denna tillverkargaranti utgör inget hinder för den juridiska garantin.

DICKSON CONSTANT SAS – 381 347 970 RCS Lille Métropole
www. dickson-constant.com

